
Sprawdzian pierwszy  

Gr i 

Max 33 pkt) 

1. Co to jest grupa robocza (1 pkt) 
2. Napisz, co należy wpisać w pasku adresu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do zdalnych 

zasobów sieciowych komputera : (2 pkt) 
3. Wpisz polecenie, które zmapuje dysk G z serwera 10.0.0.1 udział sieciowy o nazwie Dane$ (2 

pkt) 
4. Co oznacza $ w nazwie udostępnionego zasobu (1 pkt) 
5. Do czego służy polecenie ping (1pkt) 
6. DO czego służy polecenie tracert (1pkt) 
7. Wpisz polecenie, dzięki któremu możemy sprawdzić ilość routerów na trasie do adresu 

www.onet.pl (2pkt) 
8. Co oznacza adres 169.254.0.1 (1pkt) 
9. Wyjaśnij różnicę pomiędzy kontem domenowym a lokalnym (2 pkt) 
10. Do czego służy polecenie Net accounts (1pkt) 
11. Wymień role serwera (3 pkt) 
12. Wyjaśnij do czego jest używany interfejs  WAN (1 pkt) oraz jaki posiada adres (1pkt) 
13. Napisz polecenie w konsoli przypisujący interfejsowi o nazwie „WI-FI” adres IP 10.0.0.10/8, 

brama 10.0.0.1 (3 pkt) 
14. Co to jest przestrzeń nazw w AD(1pkt) 
15. Wymień dwie kategorie grup w AD (2pkt) 
16. Omów uprawnienie NTFS  

a. pełna kontrola (1pkt) 
b. odczyt(1pkt) 

17. Do czego służy DNS(1pkt) 
18. Wymień uprawnienia do udziałów sieciowych(3pkt) 
19. Co to są uprawnienia jawne(2pkt)o 

 
GR II 

1. Co to jest grupa robocza (1 pkt) 
2. Napisz, co należy wpisać w pasku adresu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do zdalnych 

zasobów sieciowych komputera : (2 pkt) 
3. Wpisz polecenie, które zmapuje dysk G z serwera 10.0.0.1 udział sieciowy o nazwie Dane$ (2 

pkt) 
4. Co oznacza $ w nazwie udostępnionego zasobu (1 pkt) 
5. Do czego służy polecenie ipconfig (1pkt) 
6. Do czego służy polecenie netstat (1pkt) 
7. Wpisz polecenie, które wyśle 5 zapytań o odpowiedź do serwera www.wp.pl (2pkt) 
8. Co oznacza adres 169.254.0.1 (1pkt) 
9. Wyjaśnij różnicę pomiędzy kontem domenowym a lokalnym (2 pkt) 
10. Do czego służy polecenie Net user (1pkt) 
11. Opisz jedną z ról serwera (3 pkt) 

http://www.onet.pl/
http://www.wp.pl/


12. Wyjaśnij do czego jest używany interfejs  LAN  (1 pkt) oraz jaki posiada adres (1pkt) 
13. Napisz polecenie w konsoli przypisujący interfejsowi o nazwie „Local” adres IP 172.16.0.1/16, 

brama 172.16.1.1 (3 pkt) 
14. Co to jest obiekt w AD (1pkt) 
15. Wymień trzy rodzaje grup zabezpieczeń  (3pkt) 
16. Omów uprawnienie NTFS  

a. odczyt i wykonanie(1pkt) 
b. zapis(1pkt) 

17. Do czego służy DNS(1pkt) 
18. Co to są uprawnienia dziedziczone (2pkt) 
19. Wymień uprawnienia do udziałów sieciowych(3pkt) 

 
 
 

SPRAWDZIAN DRUGI: 

  



Sprawdzian II. Imię I nazwisko……………………………………………………………………….., nr w dzienniku:……. 

1. Do czego służy folder macierzysty (2 pkt) 

 

2. Na co wskazuje zmienna środowiskowa: (3pkt) 
a. %username% 
b. %HomePath% 
c. %WinDir% 

 
3. Co oznacza adres 169.254.255.254 (2 pkt) 

 

4. Podaj 3 adresy sieci prywatnych (nierutowanych) w notacji CIDR: (3 pkt) 
a. Klasa A: 
b. Klasa B: 
c. Klasa C: 

 
5. Co oznaczają zapisy: (3 pkt) 

a. 0.0.0.0 -  
b. 127.0.0.0 – 
c. 255.255.255.255  

 
6. Wyjaśnij pojęcia: (3 pkt) 

a. Pula adresów 
b. Zastrzeżenia 
c. Wykluczenia 

7. DO czego służy serwer DNS(1 pk) 

 

 

8. Co oznacza znak:  (1 pkt) 
 

9. Do czego służy rekord DNS: (1,5 pkt) 
a. A –  
b. CNAME -  
c. MX –  

10. Jakie narzędzie służy do diagnozowania serwera DNS(1 pkt) 
 

11. Na jakim porcie działa usługa DNS oraz HTTP(4 pkt) 
 

12. DO czego służy protokół FTP(1 pkt) 



 
13. Co to jest polisa zabezpieczeń(3 pkt) 

  



Sprawdzian II. Imię I nazwisko……………………………………………………………………….., nr w dzienniku:……. 

1. Do czego służy profil mobilny (2 pkt) 

 

2. Na co wskazuje zmienna środowiskowa: (3pkt) 
a. %username% 
b. %HomePath% 
c. %WinDir% 

3. Co oznacza adres 169.254.255.254 (2 pkt) 

 

4. Podaj 3 adresy sieci prywatnych (nierutowanych) w notacji CIDR: (3 pkt) 
a. Klasa A: 
b. Klasa B: 
c. Klasa C: 

 
5. Co oznaczają zapisy: (3 pkt) 

a. 0.0.0.0 -  
b. 127.0.0.0 – 
c. 255.255.255.255  

 
6. Wyjaśnij pojęcia: (3 pkt) 

a. Pula adresów 
 

b. Zastrzeżenia 
 

c. Wykluczenia 
 

 
7. Do czego służy serwer DHCP (1 pkt) 

 

8. Co oznacza znak:  (1 pkt) 
 

9. Do czego służy rekord DNS: (1,5 pkt) 
a. A –  
b. CNAME -  
c. MX –  

10. Jakie narzędzie służy do diagnozowania serwera DNS(1 pkt) 
 

11. DO czego służy protokół FTP (1 pkt) 

 



12. Na jakich portach działa FTP i do czego one służą (4 pkt) 
 
 

13. Co to jest polisa zabezpieczeń(3 pkt) 

 

 


